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Odmalička! Rychlé peníze pro děti z příhraničí
Saské ministerstvo kultury podporuje do prosince česko-saské projekty v oblasti
předškolního vzdělávání
Odmalička! Tak se jmenuje aktuální dotační program Tandemu pro projekty mateřských školek a
mateřských center, které se věnují přeshraničním setkáním (společným akcím) saských a českých
dětí ve věku od 3 do 6 let. Zahrnují i nabídku výuky jazyka pro děti hravou formou, pracovní setkání
nebo výměny zkušeností jejich vychovatelů a vychovatelek.
Žádosti mohou podávat saské mateřské školy, rodinná centra a rodičovské iniciativy.
Projekty musí být plánovány a realizovány společně s českým partnerským zařízením. Na žadatele
připadá až 1500 EUR od Ministerstva kultury Svobodného státu Sasko. Příspěvek lze získat na
cestovné, materiál, honoráře a vstupenky.
Spolufinancování je možné, i žádoucí.
Program podporuje projekty od srpna do prosince 2016.
Pozadí
Saské přeshraniční projekty v oblasti předškolního vzdělávání lze od roku 2011 finančně
podporovat v rámci dotačního programu „Odmalička“ z prostředků Česko-německého fondu
budoucnosti, v roce 2016 poprvé i s přispěním Saského ministerstva kultury.
*Zdroj: Sdělení spolku Tandem. Koordinační centrum česko-německé výměny mládeže Tandem podporuje
přeshraniční projekty mezi českými a německými zařízeními, která se starají o děti ve věku od tří do osmi let,
organizují informační akce pro pedagogické pracovníky a koordinují jejich spolupráci na česko-německé
hranici.

Více informací & kontakt:
EE, Kristin Gerhardt, Tel. 03741 128 6461 Petra Klein, Tel. 03741 180 8758
Tandem, Ulrike Fügl, Tel. 0941 – 5855724
http://www.tandem-org.de/foerderung/von-klein-auf.html
_______________________________________________________________________________________________________

PŘEHLED TERMÍNŮ
EE – JAZYKOVÉ ANIMACE na školách na podzim 2016:
Po 26.09.
Út 27.09.
St 28.09.
Čt 29.09.
Pá 30.09.

GS Am Stadion Oelsnitz
Ulf-Merbold Gymnasium Greiz
Dittes GS Reichenbach
Dittes OS Plauen
GS Steinberg
GS Schleiz
GS Adorf
Gymnasium Oelsnitz/V.
Evang. GS Muldenhammer
Gymnasium Markneukirchen

ODBORNÁ KONFERENCE K OTÁZCE VZDĚLÁVÁNÍ V JAZYCÍCH SOUSEDŮ v mateřských a na
základních školách v Česko-německém jazykovém a komunikačním centru Olešnice/V.
(Oelsnitz/V.) dne 19. října 2016.

